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KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

1. novembril 2013. a sõlmisid OÜ PKO Holding (registrikood 12529177), OÜ Kakkoveski (registrikood 
10852201), OÜ Mehhanisaator (registrikood 12322252), Kaido Parv (isikukood 36805262721) ja Priit 
Raidvee (isikukood 36607172737) aktsiate müügilepingu, mille alusel OÜ PKO Holding omandab 100% 
aktsiaseltsi PK Oliver (registrikood 10299709) aktsiatest (edaspidi Leping). Lepingu kohaselt on aktsiaseltsi 
PK Oliver 100% aktsiate võõrandamise eeltingimuseks koondumiseks loa saamine Konkurentsiametilt.   

Lepingu kohaselt on aktsiaseltsi PK Oliver aktsiakapital Lepingu sõlmimise ja lõpuleviimise hetkel 38 340 
eurot, mis koosneb 600 aktsiast nimiväärtusega 63,90 eurot; 50% kõikidest aktsiaseltsi PK Oliver aktsiatest 
kuulub OÜ’le Kakkoveski ja 50% aktsiatest kuulub OÜ’le Mehhanisaator. OÜ PKO Holding omandab 
Lepingu alusel OÜ’lt Kakkoveski ja OÜ’lt Mehhanisaator 100% aktsiaseltsi PK Oliver aktsiatest, omandades 
PK Oliveri üle valitseva mõju KonkS § 2 lg 4 mõistes. Käesolev koondumine on koondumine KonkS § 19 lg 1 
p 2 tähenduses ehk ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja üle. 

OÜ PKO Holding kontserni ettevõtjad tegelevad järgmiste tegevusaladega: 

(i) investeerimistegevus ning investeeringutealane nõustamine; 
(ii) leiva ja saia ning muude pagaritoodete tootmine ja müük; 
(iii) ostetud toidukaupade müük; 
(iv) puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootmine ja müük; 
(v) kinnisvara teenused ja rent; 
(vi) inseneri- ja tehnilise tooteinformatsiooni teenused; 
(vii) spordiriiete disain, tootmine ja müük; 
(viii) logistikateenused. 

Aktsiaseltsi PK Oliver kontserni ettevõtjad tegelevad järgmiste tegevusaladega: 

(i) hakkepuidu ja muude puistainete tootmine ja ost-müük; 
(ii) kinnisvara üürileandmine ja käitus; 
(iii) multšide tootmine, pakendamine ning jae- ja hulgimüük. 

OÜ PKO Holding ja OÜ’ga PKO Holding samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ei tegutse ühel ja samal 
kaubaturul (s.t. samal toote- ja geograafilisel turul) aktsiaseltsiga PK Oliver ega ühegi aktsiaseltsiga PK 
Oliver samasse kontserni kuuluva ettevõtjaga KonkS § 3 mõistes. Seega puuduvad käesoleva koondumise 
puhul mõjutatud kaubaturud.  

Koondumise majanduslikud ja strateegilised põhjused on seotud OÜ PKO Holding kontserni sooviga 
laiendada oma investeeringute portfelli ning siseneda hakkepuidu ja muude puistainete tootmise turule, 
omandades valitseva mõju aktsiaseltsi PK Oliver üle. 

 


